На основу чл. 127. Закона о високом образовању (Сл.Гласник РС.бр. 76/05) и чл. 96.
Статута Школе, Савет Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду (у даљем
тексту Школа) донео је дана 26.11.2007.године

ПРАВИЛНИК
О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НАЗИВА
(Одлуком Савета Школе дана 26.11.2007. године и измене и допуне дана 01.12.2008. године)

Чл. 1.
Овим Правилником регулише се начин и поступак усклађивања стеченог стручног
назива, са стручним називом утвђеним по Закону о високом образовању (Сл.Гласник
РС.бр. 76/05) (у даљем тексту нови Закон).
Чл. 2.
Лице које је стекло или стекне одговарајући стручни назив према прописима који су
важили пре ступања на снагу Закона (10.09.2005.год.) задржава право на његово коришћење
у складу са прописима према којима их је стекло.
Чл. 3.
Лице које је на овој школи стекло стручни назив пре ступања на снагу новог Закона
на лични писмени захтев може тражити од школе да му у складу са овим Правилником
утврди одговарајући стручни назив по новом Закону.
Уз захтев лице подноси и:
- фотокопију дипломе о завршеној овој Школи
- наставни план и програм по коме је завршио Школу
- уверење о положеним испитима
- накнаду трошкова.
Захтев се подноси студентској служби.
Чл. 4.
Поступак усклађивања стечених стручних назива са новим стручним називима врши
Комисија коју чине Председник већа одсека, Руководилац студијског програма и по
потреби предметни наставници .
Комисија из претходног става узима у обзир Наставни план и програм по коме је
стечен стручни назив и акредитован исти или слични студијски програм.
Ако Комисија утврди да се студијски програм битно односно за више од 70%
разликује предмет од наставног плана и програма упућује лице на полагање допунских
испита и на упис на одговарајућу годину студија у статусу студента који се сам финансира.
На основу одлуке комисије директор доноси решење о упису у школску годину.
Чл. 5.
Након положених допунских испита Комисија предлаже Наставном већу Школе
доношење одлуке о усклађивању стручних назива.
Чл. 6.
Наставно веће по предлогу Комисије доноси одлуку о :
Усклађивању стручних назива и утврђује одговарајући стручни назив или о одбијању
захтева о усклађивању стручних назива.
Чл. 7.
Уколико Наставно веће донесе одлуку о усклађивању и утврђивању одговарајућег
стручног назива, Школа издаје нову диплому и додатак дипломи.

Чл. 8.
Нову диплому и додатак дипломи Школа може издати само ако раније издату
диплому огласи неважећом у Службеном гласнику Републике Србије.
Чл. 9.
Овај правилник усваја Савет Школе и ступа на снагу осмог дана од дана
објављувања на огласној табли школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Мр Љиљана Гавански

